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Styresak D 81 / 2016 
 

 

Campusutvikling, samordning og lokalisering. 
 

Bakgrunn 
Ambisjonene for høyere utdanning nasjonalt er høye. NTNU er i ferd med å gjennomføre en 

krevede fusjon. Regjeringen har fattet en beslutning om samlokalisering av campus. Kravene til 

studentene skjerpes. Samskipnadenes rolle er tydeliggjort og vi har fulgt etter med fusjoner. 

 

Sit vil møte framtidas utfordringer på en offensiv måte. Vi skal bidra til at det legges til rette for 

studenten slik at de når sine læringsmål og at alle utdanningsinstitusjoner tilknyttet Sit lykkes med 

sine ambisjoner. 

 

Utvikling av Campus er sentralt for alle utdanningsinstitusjoner. For NTNU vil en flytting fra 

Dragvoll til området nær Gløshaugen være svært krevende men på sikt gi utrolige muligheter. Det 

er også et prosjekt som på virker alle sider i et byutviklingsperspektiv. 

 

Sits Strategier 
Konsernstyret lagt tydelige føringer gjennom måldokument, satsninger, styrevedtak og strategier. 

Sit skal være offensiv, utviklingsorientert, tørre å satse, tenke mye løsninger og hele tiden være i 

bevegelse. Studenter og studentbehov skal være drivkraften. Rammene legges nå og vi må være til 

stede for å påvirke. 

 

Deltakelse i utviklingsarbeid 
Sit har tradisjoner for å delta i utdanningsinstitusjonenes utviklingsarbeid. Vi var med i det 

omfattende prosjektet NTNU2020/ HIST 2020, eventuell samlokalisering, senere Campusutvikling 

i Trondheim (CiT). Da disse prosesser strandet har vi vært sterkt involvert i både HIST og NTNU 

sine planer på både strategisk og operativt nivå. Sit har brukt ressurser på dette for å sikre 

studentperspektiv, fokus på studentvelferd og gode rammevilkår for de tjenester vi skal tilby både 

nå og i framtida. Vårt mål har hele tiden vært å kunne tilføre noe, bidra med kompetanse og skape 

gode løsninger.  

 

Overordnet lokalisering og kvalitetsprogram for NTNU 
Campusprosjektet ved NTNU har gjennomført en utreding rundt lokalisering og 

kvalitetsprinsipper. Dokumentene ble tilgjengeliggjort for konsernstyret i forrige styremøte. Sit 

deltok i utviklingen av dette.  

 

Utredningen er sendt ut på høring og Sit har utarbeidet et høringsnotat som er vedlagt. For Sit vil 

kvalitetskriteriene legge føringer for hvordan campus skal utvikles ikke bare i Trondheim men 

også i Gjøvik og Ålesund. En mer samlet campus vil bety at vi kan levere flere, bedre og mer 

effektive tjenester til studentene. En bynær og by integrert campus vil selvfølgelig også føre til 

konkurranse som vi må møte offensivt og med utgangspunkt i våre fortrinn.  

 

Campusprosjektet, status, aktiviteter, beslutningspunkter og framdrift 

Det skal skapes nye rammer for framtida. Dette skal vi bli en del av. Konsernstyret ba derfor om 

en status. Prorektor Helge Klungland ved NTNU er invitert til å gi en orientering.  
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Hva nå Sit? 
Orienteringen fra NTNU vil være grunnlaget for en diskusjon om Sits engasjement, rolle og 

deltakelse i det videre arbeid. Det kan være naturlig å starte refleksjoner og betraktninger rundt 

følgende spørsmål. 

 

 Skal Sit engasjere seg aktivt i campusutvikling og hvorfor? 

 Hvilket perspektiv skal vi ha på arbeidet? 

 Hvilke roller skal vi spille og på hvilke arenaer der viktig at vi deltar? 

 Campus og utviklingsarbeidet ved NTNU er svært omfattende. Hvordan kan vi i ny 

organisasjonsmodell på NTNU sikre forståelse for vår rolle, våre oppgaver og at vi kan 

være en positiv bidragsyter i arbeidet? 

 Hvor mye ressurser skal vi prioriterer til dette og på hvilket nivå i organisasjonen? 

 Hvordan vil endringene på campus påvirke tilbud som Sit er ansvarlig for? 

o På kort sikt (til 2020) 

o På lengre sikt (2025) 

 

Avsluttende betraktninger 
Vi er i en sektor som etter hvert vil møte store endringer. Digitaliseringen vil få konsekvenser for 

alt. Når vi utvikler campus, læringsmiljø og tjenester blir utforingen å tenke de tanker som ennå 

ikke er brakt på banen. Og uansett om vi tenker radikalt nok blir det helt sikket ikke slik. Men det 

viktigste vi må gjøre i alle deler av vår virksomhet er og etablere fleksibilitet for å kunne endre 

ting raskt. 

 

 

Saksbehandler: Knut Solberg  

 

Tilrådning:  
 

Utformes etter diskusjonen i møtet 

 

Trondheim, 17. oktober 2016 

 

 

Knut Solberg 

 

Vedlegg: 

Sit Høringsbrev ligger lagret under ref.sak R36/2016 
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